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Veïns de la Torre Roja, concretament de la Plataforma Passat-
ge Xaloc – Tramuntana, ens han traslladat la seva preocupació pel 
vessament d’aigües grises a la riera de Can Rusinyol, a l’alçada del 
complex esportiu Pòdium. Amb la construcció de l’equipament el 
2015 es va habilitar una nova canalització que desemboca en aquest 
punt, sempre ple de bassals. El tub original es va tapar amb pedres 
però l’aigua segueix filtrant en aquest camí per on transita cada dia 
gent que fa esport o passeja gossos. A més els veïns es queixen 
d’olors i recorden que de cara al bon temps és un focus de mos-
quits. Des d’ERC hem demanat a l’equip de govern que expliqui l’ori-
gen dels abocaments, si l’aigua és neta o bruta, per què s’aboca en 
aquest tram i si té previst dur a terme les actuacions necessàries per 
derivar-la a la xarxa pública de desguàs. |

LES PIULADES
twitter.com/ERCViladecans

PÀG. 2

Ens apropem al final del mandat municipal i és hora de fer balanç 
i mirar cap al futur. Des del grup d’ERC-AM a l’Ajuntament estem 
satisfets per la feina feta des de 2015 i la resumim en dues idees 
força: fiscalització al govern i oposició constructiva. Ho vam dir al Ple 
de constitució i ho repetim avui, ens tindran sempre al davant quan 
insisteixin en polítiques inviables o insostenibles, però amb la mà 
estesa quan es tracti de fer avançar la ciutat i augmentar la qualitat 
de vida. I així ha estat, hem treballat per posar llum a l’(in)acció de 
govern, per denunciar quan ha calgut dinàmiques negatives com 
el cas Inipro que esquitxa el PSC, el Pla de Llevant o la reforma 
del Polígon Centre que, entre tots, vam girar com un mitjó per 
preservar els llocs de treball i el seu caràcter industrial. També ens 
hem posat d’acord en altres àmbits importants com la lluita contra 
el monopoli en els serveis funeraris, l’impuls per eliminar l’amiant de 
la ciutat, la retirada de les últimes plaques franquistes als carrers, 
la participació ciutadana en els projectes urbanístics o més control 
als gossos perillosos. Mai hem oblidat que som aquí per Viladecans, 
com quan hem insistit en la millora de la seguretat vial enlloc de fer 
política a gran escala o fer volar coloms amb mocions carregades 
de bones intencions però escassos resultats. I ara cal donar un 
pas més, per consolidar el canvi transformador que aquesta ciutat 
mereix des de fa temps, per resintonitzar l’Administració local amb 
les prioritats i necessitats de la gent, per recosir els barris, per deixar 
enrere una apatia que confia tot el “progrés” al totxo, al capital privat 
i a les multinacionals sense implantació al territori. Des d’ERC ens 
considerem portadors d’un nou Viladecans i volem ser la vostra eina 
per aconseguir-ho. Avancem al vostre costat.  |

LA DEnúncIA

EDITORIAL

Bàrbara Lligadas @blligadas
El més radical que jo vaig viure el 20S va ser sentir 
militants de la CUP cantant el virolai i tietes del 
PDCAT cridant “els carrers seran sempre nostres”. 
Aquell dia vam ser un sol poble amb la nostra 
diversitat. I no ens el podran embrutir per moltes 
mentides que declarin. 4 març 2019

Di@ri de la Discapacitat @DiariDiscapCat
ERC planteja a Viladecans bonificacions fiscals i 
tècniques de geolocalització per eliminar més  
barreres arquitectòniques @ERCViladecans @Vi-
ladecansTweet @PROUBARRERES1 #accessibilitat 
#Viladecans #PAM @myriammoysset. 12 feb. 2019

Myr #DI  @myriammoysset
No hi ha res, no tenen res, fum fum fum i @jcuixart 
@jordialapreso porten més de 500 dies a la presó. 
De fet és tan salvatge q en #Cuixart no ha vist com 
el seu bebé ha aprés a caminar, per fum i més fum 
#mavergonyeixodaquellpaís Totes les preguntes no 
sustenten ni la malversació. 21 feb. 2019

Jovent Republicà de Viladecans   @
JoventViladcans
• L’Ajuntament de #Viladecans censura un acte 
polític del Jovent Republicà a @ViladecansJove • 
Sospitem que aquesta prohibició, pugui ser 
motiu de la situació electoral actual. Instem a 
l’Ajuntament a revertir aquesta decisió.
Llegeix-lo al web http://joventrepublica.cat/
url/192675. 9 març 2019

ERC Viladecans @ERCViladecans
Fixa’t’hi bé: no és el joc de les diferències, són els 
perfils de l’alcalde i l’Ajuntament  #Viladecans. 
Demanem a Carles Ruiz que deixi d’utilitzar la nova  
#imatgecorporativa municipal en els seus perfils.

coletasdeporvida.  @EvhVico
#Viladecans De verdad k hay  
necesidad d gastarse nuestros  
impuestos en mensajes como éste  
@ViladecansTweet ?? 3 feb. 2019

Flores @Jordiflors
L’aigua és 43’7% més barata a #ElPrat  que a #Vi-
ladecans. Potser aquesta és una de les propostes 
més importants que s’han presentat a #Viladecans 
en els darrers anys (sobre la proposta d’ERC per 
adherir la ciutat a l’Associació de Municipis i Enti-
tats per l’Aigua Pública). 28 gen. 2019.
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Aviat acabarà el mandat municipal i 
ens embarcarem en una nova aventura 
que esperem estigui encara més carre-
gada de reptes i responsabilitats. Perquè 
l’aprenentatge adquirit durant aquest 
temps ens fa estar encara més segurs de 
la nostra capacitat de ser motor per avan-
çar cap a un nou Viladecans. 

Han sigut quatre anys durs, amb un 
context nacional convuls que ens ha tras-
balsat amb fets que crèiem que restaven en 
èpoques pretèrites. Quatre anys treballant 
tant bé com hem sabut en coherència a tot 
allò que defensem. Construint un model 
de ciutat i forçant canvis sobre els quals us 
hem anat informant puntualment a través 
de diversos canals, com aquesta mateixa 
revista. Defensant una gestió basada en 
l’ètica i la bona pràctica com amb la de-
núncia dels fets vinculats al cas Inipro, en-
cara sota secret de sumari.

Però també hem perdut moltes propos-
tes. Com fer un catàleg de patrimoni i una 
ordenança del paisatge urbà. Establir clàu-
sules socials en la contractació de l’Ajun-
tament, elements de progressivitat en els 
impostos municipals o recuperar el ser-

Bàrbara Lligadas
Portaveu del grup municipal d’ERC-AM
@blligadas

vei de recollida selectiva porta a porta de 
comerços i hostaleria. Estudiar com crear 
un pàrquing de caravanes per a fomentar 
el turisme al nostre territori. Solucionar el 
problema dels agrupaments escoltes que 
no disposen de local propi. Disposar d’una 
comissió de festes perquè l’organització de 
les Festes Majors sigui més participativa. 
Salvar el Poliesportiu del Centre o acabar 
amb “l’edifici de la vergonya”. 

Al principi creus que perdre aquestes 
votacions són batalles perdudes i resulta-
va molt frustrant. Però l’experiència és un 
grau i te n’adones que malgrat no guanyis 
una votació, la feina no es perd. Perquè fas 
sentir acompanyada a la ciutadania i contri-
bueixes a apoderar-la, canvies paradigmes 
i fins i tot provoques que l’equip de govern 
acabi fent per la porta del darrera allò que tu 
proposes. Alguns exemples: estudiar la mu-
nicipalització del servei de recollida de resi-
dus, promoure un procés participatiu sobre 
la reforma de la Rambla o posar semàfors a 
l’avinguda Segle XXI. 

QUATRE AnYS APREnEnT

Ara bé, segur que també hem comès 
errors. I vull aprofitar aquestes línies per 
demanar perdó. Perdó per si en algun mo-
ment creieu que no hem estat prou a l’alça-
da. Però, sobretot, per no haver pogut ar-
ribar arreu. La feina és ingent i quan vols 
fer les coses ben fetes i no tens dedicació 
exclusiva a la regidoria, no pots fer tot allò 
que potser caldria. Allò urgent sovint pas-
sa per davant d’allò necessari. I hem ha-
gut de deixar per al final accions com els 
#FemBarri, els #FemCiutat i els #FemSec-
torials. Unes accions que, a mi particular-
ment, m’estan enriquint moltíssim i estic 
aprenent multitud de coses gràcies a les 
vostres aportacions, reflexions i propostes. 
Per això em comprometo a mantenir en el 
temps aquesta mena d’accions. 

Perquè escoltant a la gent ajudes a per-
feccionar, complementar i farcir de noves 
idees el nostre projecte de ciutat. Aquell 
que es fonamenta en els valors republi-
cans, para atenció a les petites coses i té 
en compte la diversitat de la seva ciuta-
dania. Un model que considera la ciutat 
com un espai de cohesió, dinàmica i viva 
socialment, enlloc d’un terreny on només 
coexistim. 

I en coherència amb tot això, i molt més 
que podreu veure en el nostre programa 
electoral i amb tota la feina feta al llarg 
d’aquest mandat, ens comprometem tots 
i cadascun de nosaltres a seguir aprenent 
i seguir treballant perquè la nostra ciutat 
esdevingui aquell lloc on tothom, sigui qui 
sigui, senti que val la pena viure-hi. |

EL nOSTRE MODEL DE cIUTAT  
ES BASA En ELS VALORS 
REPUBLIcAnS I En PARAR  
ATEncIÓ A LES PETITES cOSES,  
A TEnIR En cOMPTE  
LA DIVERSITAT  

El candidat d’ERC a les eleccions al Con-
grés dels Diputats del 28A al costat del 
president Oriol Junqueras, Gabriel Ru-
fián, va participar el passat 12 de gener en 
un acte a Viladecans amb la portaveu del 
grup municipal Bàrbara Lligadas. Rufián 
es va adreçar als veïns afirmant que “nos 
da igual la bandera que tengas en el balcón, 
si eres antifascista eres de los nuestros”. 
Abans va afegir que “per molts de nosaltres 
la pàtria real és la gent, els precaris, la gent 
desnonada, els estudiants, les pensionistes 
que no arriben a final de mes, la gent que 
agafa Rodalies cada dia, les assassinades i 
maltractades a casa seva, la gent que porta 
80 anys esperant dignificar la memòria de 
120.000 persones en cunetes. Aquesta és la 
nostra pàtria”, va reblar.  |

FOTOnOTÍcIA
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reductors físics de velocitat a l’espera de lici-
tar la instal·lació dels nous semàfors, a l’al-
çada del Centre Comercial Vilamarina. Es 
tracta d’un pas de vianants molt concorregut 
on s’han produït diversos ensurts i accidents 
en els darrers anys, el darrer el passat 13 de 
febrer amb l’atropellament d’una mare quan 
creuava amb el seu fill.

Aquest últim incident va esgotar la paci-
ència dels afectats que han promogut una 
campanya de signatures (més de 700) per 
reclamar a l’Ajuntament que actuï d’una ve-
gada després de reiterades sol·licituds. En 
concret, la iniciativa ha estat promoguda per 

REcULLEn MÉS DE 700 SIGnATURES PER
A REcLAMAR SEMÀFORS AL VILAMARInA

La pressió dels afectats juntament amb la 
insistència d’ERC al Ple ha forçat el govern 
local a moure fitxa: de moment ha instal·lat 

Redacció
CENTRES ESCOLARS, CLUBS ESPORTIUS 
I VEÏNS HAN IMPULSAT UNA RECOLLIDA 
DE SIGNATURES PER RECLAMAR A 
L’AJUNTAMENT LA INSTAL·LACIÓ DE 
SEMÀFORS A L’AVINGUDA SEGLE XXI 
AMB OLOF PALME DESPRÉS DE L’ÚLTIM 
ATROPELLAMENT D’UNA MARE EL 13 
DE FEBRER. 

L’avinguda Segle XXI amb Olof Palme ha registrat diversos atropellaments.

MOcIÓ D’ERc PER 
REDUIR BARRERES 
ARQUITEcTÒnIQUES 

A VILADEcAnS LA PRIORITAT
ABSOLUTA ÉS EL cOTXE. ELS
VIAnAnTS, LES FAMÍLIES, SEMPRE
ESTAn En LA POSIcIÓ MÉS DÈBIL

ERC va presentar al Ple de gener una mo-
ció per promoure l’accessibilitat a la via pú-
blica, finalment desestimada, que incloïa 
una proposta de bonificació fiscal del 95 % 
en la llicència d’obres per comerços i espais 
privats que invertissin en la supressió de bar-
reres arquitectòniques. La proposta també 

plantejava tècniques de geolocalització amb 
col·laboració ciutadana i de col·lectius afec-
tats per identificar els punts problemàtics a 
la ciutat.

Els republicans instaven el govern local 
(PSC+ICV/EUiA) a comprometre un calenda-
ri d’execució de millores assumible i progressiu 
per eliminar les nombroses barreres arquitectò-

niques que encara hi ha als carrers de Viladecans, 
especialment en barris com l’Alba-Rosa o l’Ei-
xample. Davant la nul·la voluntat de transacci-
onar la moció per part dels socis de govern, ERC 
va recordar que la ciutat no compta amb un Pla 
d’Accessibilitat Municipal (PAM) actualitzat tal 
com marca la Llei 13/2014 d’accessibilitat.

La regidora republicana Myriam Moysset va 
posar com a exemple del desinterès de l’Ajunta-
ment el fet que la Diputació de Barcelona oferís 
el 2016 la possibilitat de redactar un nou PAM, 
amb finançament a parts iguals. No obstant, 
“el consistori es va negar a invertir i es va elimi-
nar la part més costosa, la d’un treball de camp 
actualitzat”. 

Segons l’anuari estadístic municipal, el 2015 
a Viladecans hi havia gairebé 5.000 persones 
(4.924) amb algun tipus de discapacitat recone-
guda. Malgrat els esforços en els darrers anys, 
encara hi ha molts carrers de Viladecans amb 
un problema crònic d’accessibilitat. |

Redacció

ESqUERRA REPUBLICANA PROPOSA 
BONIFICACIONS FISCALS I TÈCNIqUES 
DE GEOLOCALITZACIÓ PER MILLORAR 
EN ACCESSIBILITAT I FER UNA CIUTAT 
MÉS INCLUSIVA.

Pal al mig del pas a l’Eixample.

l’AMPA i la direcció del Col·legi Sant Ga-
briel, l’AMPA de la llar d’infants municipal 
La Marina, el Club Bàsquet Viladecans, ve-
ïns de les mancomunitats de l’avinguda Ger-
mans Gabrielistes i del Vilamarina.

La regidora d’ERC Myriam Moysset ex-
plica que “els ensurts són diaris. L’últim va 
ser el passat 13 de febrer quan un cotxe va 
atropellar una mare que va poder empènyer 
el seu fill però ella va rebre de ple l’impacte. 
En el mateix punt una altra mare i el seu fill 
van estar a punt de ser atropellats per un al-
tre cotxe l’1 de febrer, tots dos casos a les cinc 
de la tarda després de sortir de l’escola. I així 
cada dia”.

Per Moysset aquest és un exemple fla-
grant de com es dissenya la ciutat: “a Vila-
decans la prioritat absoluta és el cotxe. Els 
vianants, les famílies sempre estem en la po-
sició més dèbil com es posa de manifest amb 
els passos de zebra escampats pel municipi 
sense visibilitat i que hem reclamat al govern 
local que espongi per activa i per passiva”. |
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caps als comerciants, als veïns i també agreu-
ja els problemes de mobilitat”.

 La cap de llista republicana ha situat l’in-
civisme com un dels principals problemes 
de Viladecans i l’ha vinculat a la manca d’au-
toestima local, un repte on troba a faltar més 
esforços per part del consistori. En la mateix 
línia, ha lamentat que el discurs de l’alcal-
de evités qualsevol menció al servei de neteja 
viària i de recollida de residus, que és el pit-
jor valorat per la ciutadania i el més costós. 
Alhora, ha recordat que ERC va proposar fa 
dos anys valorar la municipalització del ser-
vei, opció descartada d’entrada pel govern 
però que ara estaria estudiant.

 Lligadas també ha afegit que “vostès han 
parlat molt de creixement econòmic però no 
han dit que promouen un creixement urba-
nístic insostenible i això comporta que tin-
guem problemes de trànsit, serveis deficita-
ris i que quan per fi ens estem posant al dia 

en aquelles instal·lacions públiques que ne-
cessitem resulta que estem construint nous 
barris que tornen a convertir aquells serveis 
que ja tenim en deficitaris, siguin escoles, 
instal·lacions esportives o sanitàries”. En 
concret, ha citat el Pla de Llevant. 

  La candidata d’ERC Viladecans també 
ha explicat que “durant aquest mandat ens 
hem hagut de menjar molts gripaus com 
l’enderrocament del Poliesportiu Centre o la 
pèrdua de patrimoni. Però de tot això n’hem 
tret una ciutadania més apoderada, ara hi ha 
molta més gent conscient del que passa a la 
ciutat i un dels màxims exemples és el Polí-
gon Centre. Gràcies a tota la pressió que vam 
coliderar des d’Esquerra vam aconseguir que 
la reforma inicial canviés com un mitjó”.  

  En aquests quatre anys, ha prosse-
guit,  “ens han rebutjat moltes propostes 
però també ens hem posat d’acord en mol-
tes coses i això ha beneficiat a la ciutadania 
com combatre el monopoli de les funeràries, 
ajudar a eliminar l’amiant de la nostra ciutat 
o retirar els últims símbols franquistes dels 
nostres carrers”. Alhora ha recordat les obres 
d’ampliació i reforma de l’Hospital de Vila-
decans promogudes pels consellers de Salut 
Toni Comín i Alba Vergés o el compromís 
del conseller Bargalló amb el futur institut-
escola al costat del Parc de la Torre Roja. |

El grup d’ERC-AM ha retret al govern lo-
cal (PSC+ICV/EUiA) tenir la ciutat de potes 
enlaire per electoralisme durant el Ple extra-
ordinari sobre l’estat de la ciutat que va tenir 
lloc el 7 de febrer. Els republicans critiquen 
que les obres de millora a la via pública i al-
tres inversions es concentrin al tram final del 
mandat, de forma deliberada per poder lluir 
a les portes de les eleccions municipals.

 La portaveu del grup republicà, Bàrbara 
Lligadas, ha assegurat que “ho tenen tot de 
potes enlaire perquè estan concentrant les 
obres que s’haurien d’haver fet durant qua-
tre anys en els últims mesos abans de les mu-
nicipals. S’estan arreglant carrers que estan 
pressupostats des de fa tres anys i, en can-
vi, altres inversions importants no s’estan 
fent malgrat haver estat promeses fa molt de 
temps. Això està comportant molts malde-

Redacció

ERC VILADECANS RETREU DURANT EL 
PLE EXTRAORDINARI SOBRE L’ESTAT 
DE LA CIUTAT qUE L’AJUNTAMENT 
CONCENTRI TOTES LES OBRES A LA 
VIA PÚBLICA AL FINAL DEL MANDAT 
PER CÀLCULS ELECTORALS.

Algunes de les obres actuals estaven pressupostades des de feia tres anys.

MALESTAR VEÏnAL I DEL cOMERÇ 
AMB UnA cIUTAT POTES EnLAIRE

QUAn PER FI EnS POSEM AL DIA
En InSTAL·LAcIOnS PúBLIQUES
PROMOUEn nOUS BARRIS QUE LES
cOnVERTEIXEn En DEFIcITÀRIES

ARA TEnIM UnA cIUTADAnIA
MÉS APODERADA, HI HA MOLTA 
MÉS GEnT cOnScIEnT DEL 
QUE PASSA A LA cIUTAT

La portaveu d’ERC, Bàrbara Lligadas, durant el Ple so-

bre l’estat de la ciutat.
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ladecans es troben avui que han de superar 
una cursa d’obstacles i no obtenen cap in-
centiu ni contraprestació. En la nostra mo-
ció demanàvem estudiar ajudes i també un 
compromís en ferm i un calendari per apro-
var el Catàleg de Patrimoni 12 anys després 
d’haver-se anunciat per primera vegada”. 

Lligadas constata que “si no donem cap 
incentiu als propietaris d’aquests edificis 
anem perdent patrimoni perquè es va de-
gradant. Hi ha alguna cosa que falla, portem 
almenys dos mandats amb el Catàleg de Pa-
trimoni que en teoria és un dels principals 
objectius del programa de govern d’ICV i 
han trigat vuit anys a adonar-se que redactar 
el document és una feinada”. 

La candidata d’ERC a les eleccions del 26 
de maig retreu que “Iniciativa porta anys al 
govern venent la preservació del patrimoni 
com un dels seus grans eixos de treball però 
en tot aquest últim mandat només ha exe-
cutat la primera fase de rehabilitació de Ca 
n’Amat. Ens sembla un balanç molt pobre 
que s’agreuja per la seva actitud contrària a 
acceptar propostes de millora.  |

LA PASSIVITAT DE L'AJUnTAMEnT POSA
En RISc EL PATRIMOnI HISTÒRIc LOcAL

El grup d’ERC-AM a l’Ajuntament de Vila-
decans ha posat de manifest l’escàs interès 
del govern municipal (PSC+ICV/EUiA) per 
preservar el patrimoni arquitectònic local 
després del rebuig a una moció dels republi-
cans durant el Ple de febrer. ERC proposa-
va estudiar ajudes o beneficis fiscals als pro-
pietaris que vulguin rehabilitar immobles 
d’interès i comprometre un calendari per re-
dactar el Catàleg de Patrimoni de la ciutat, 
pendent almenys des de fa 12 anys.

L’any 2007 el Ple municipal, amb els ma-
teixos socis a l’equip de govern, va aprovar 
per unanimitat una relació d’elements d’in-
terès patrimonial que calia protegir i va esta-
blir una sèrie de requisits a complir per part 
dels propietaris que volguessin dur a terme 
qualsevol tipus d’intervenció, quelcom que 
comporta bastants costos afegits. Es tractava 
d’un primer document que havia de precedir 
un Catàleg de Patrimoni més exhaustiu per 
protegir els elements d’interès històric local.

La portaveu republicana, Bàrbara Lliga-
das, ha explicat que “els propietaris que es 
plantegen conservar un edifici històric a Vi-

Redacció
LA CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS MÉS 
SINGULARS NO ÉS CAP PRIORITAT 
PER A L'ACTUAL EqUIP DE GOVERN 
TAL COM DEMOSTREN ELS REITERATS 
INCOMPLIMENTS PER REDACTAR I  
APROVAR UN CATÀLEG DE PATRIMONI.

La Casa Joan Anglada, d’estil modernista, a l’avinguda Generalitat.

VIScA EL cAU,  
VISc AL cAU! 
A la nostra vila, com a la resta del país, 
hi ha grups de joves que desenvolupen 
una tasca encomiable educant en valors 
a la canalla del poble. Són uns joves que 
ocupen el seu temps lliure en preparar 
activitats, gimcanes, jocs i un seguit in-
calculable de recursos. Passen la Setma-
na Santa i mig juliol de campaments tot 
de manera altruista; sense cobrar, amb 
una motivació fora de sèrie.

L’escoltisme català no és cap broma, 
ja fa anys que dura; en el cas del AEiG 
Sant Joan fa més de 6 dècades. D’aquest 
últim, en van sorgir altres agrupaments 
com el Garbí i l’Espiga.

Aquests agrupaments són força so-
vint menystinguts pels consistoris. Vila-
decans, malauradament no és una excep-
ció. En una època on els infants ocupen 
el seu oci davant una pantalla; les activi-
tats a l’aire lliure com l’esport o l’escoltis-
me són essencials.

Per desenvolupar la seva tasca, neces-
siten molt més que 2 hores un dissabte 
a la tarda: els cal un espai que puguin 
sentir seu, unes estances adaptades a les 
seves necessitats, un lloc on els caps pu-
guin reunir-se per preparar prèviament 
l’activitat, guardar el seu material i ofe-
rir el servei d’albergueria com anys enre-
re; fomentant així el turisme als nostres 
espais naturals. Aquesta demanda no és 
cap disbarat, perquè a municipis veïns 
caus i govern han arribat a acords de ces-
sions de local o ajuda al lloguer.

Les hores que un cap dedica al cau són 
tals, que sovint fan servir l’expressió “Vis-
ca el Cau, Visc al Cau” i pròpiament, com 
el seu nom indica, un cau és una llar, en 
aquest cas d’infants i joves. Un local digne 
i adequat és essencial per a qualsevol enti-
tat; però en el cas dels agrupaments, aquest 
pren un paper major, ja que és a la pràctica 
una eina més per desenvolupar la tasca.

Només amb la tinença d’un local ade-
quat es pot garantir la continuïtat dels 
nostres agrupaments i assegurar que any 
rere any els nostres carrers i el nostre tei-
xit associatiu s’ompli d’infants i joves 
amb esperit crític, cívics i amb valors.  |

ESQUERRA LAMEnTA L’AcTITUD
 OBSTRUccIOnISTA D’IcV I EL SEU
 POBRE BALAnÇ DE MAnDAT AL 
FROnT DE L’ÀREA DE PATRIMOnI 

Manel Membrilla 
Candidat del Jovent
Republicà de 
Viladecans el 26M
@manelmadness
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cia de persones expertes i dels actors actual-
ment implicats. 

Segons el Mapa de l’Aigua a Catalunya 
de la plataforma Aigua és Vida, a Vilade-
cans la gestió està en mans d’una empresa 
mixta privada-pública integrada per Aigües 
de Barcelona i EMGCIA, SA. En concret, el 
preu de l’aigua està en 1,824 € / m3 mentre 
que al municipi veí del Prat de Llobregat, on 
el servei està gestionat per una empresa pú-
blica, el preu és de 1,026 € / m3. És a dir, al 

ERc PROPOSA ESTUDIAR LA GESTIÓ DIREcTA
DEL SERVEI DE SUBMInISTRAMEnT DE L’AIGUA

El grup d’ERC-AM va sol·licitar sense èxit 
al Ple de gener l’adhesió de l’Ajuntament 
de Viladecans a l’Associació de Municipis 
i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). En 
la moció pactada amb ICV-EUiA, els repu-
blicans proposaven estudiar la viabilitat de 
la municipalització del servei d’abastament 
d’aigua amb una auditoria econòmica i ju-
rídica que inclogués la valoració dels actius 
municipals i privats per la prestació d’aquest 
servei essencial. 

ERC també plantejava la creació d’una co-
missió d’estudi per valorar la internalització 
de la gestió del servei de l’aigua i l’organitza-
ció d’una audiència pública per sotmetre a 
informació i debat de la ciutadania el model 
de gestió de l’aigua a la ciutat, amb presèn-
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ERC VA PROPOSAR AL PLE DE GENER 
ADHERIR VILADECANS A L’ASSOCIACIÓ 
DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’AIGUA 
PÚBLICA PERÒ EL PSC ES MOSTRA 
CONTRARI A MUNICIPALITZAR AqUEST 
SERVEI, MALGRAT ELS GUANYS EN 
TRANSPARÈNCIA I L’ESTALVI FINAL EN 
LA FACTURA.

Cada vegada són més els ajuntaments d’arreu de Catalunya i de tots els colors que aposten per remunicipalitzar 

el servei.

AL PRAT DEL LLOBREGAT, On
DEPÈn D’UnA EMPRESA PúBLIcA,
EL PREU DE L’AIGUA ÉS Un 43 %
MÉS BARAT QUE A VILADEcAnS

Prat l’aigua és un 43 % més barata que a la 
nostra ciutat, entre d’altres motius, perquè 
les empreses públiques no paguen IVA i te-
nen fins a un 99% de bonificació en l’impost 
de societats i això, com és obvi, repercuteix 
en la factura final.

L’AMAP és una organització constituïda 
el gener de 2018 que té per objectiu difondre 
i promoure la gestió íntegrament directa i 
pública de l’aigua. Actualment està integra-
da pels ajuntaments de Barcelona, Badalo-
na, Cerdanyola del Vallès, Girona, Mollet 
del Vallès, Montornès del Vallès, Sabadell, 
Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i, en el 
nostre entorn més proper, el Prat de Llobre-
gat i Sant Boi de Llobregat. Tots plegats su-
men un terç de la població catalana. 

La portaveu municipal d’ERC Bàrbara Lli-
gadas ha assegurat que “des d’Esquerra Repu-
blicana considerem que ha arribat l’hora de 
treballar per mirar de garantir el control públic 
de l’aigua. L’aigua és un bé públic i la seva ges-
tió ha de ser el més transparent i eficient possi-
ble, per això entenem que cal donar els passos 
adequats cap a la municipalització del servei. 
És una fórmula adequada pensant en l’interès 
comú i que també hem reclamat pel servei de 
recollida de residus i neteja viària actualment 
en mans de la multinacional Urbaser”.  |
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d’Urbanisme, que és un òrgan tècnic i profes-
sional lluny de posicionaments partidistes, ha 
tocat el crostó a l’Ajuntament perquè ha que-
dat acreditada la seva obsessió pel creixement 
urbanístic amb alçades desproporcionades. 
És a dir, la seva inclinació per treure el màxim 
rendiment del sòl edificable encara que això 
impliqui un impacte irreparable sobre el pai-
satge urbà i l’harmonia de la ciutat”.

  “Ho vam assenyalar en les al·legacions 
d’ERC a l’avanç del projecte i va ser un dels 
nostres cavalls de batalla durant la polèmica 
reforma, reduir el sostre edificable per evi-
tar un nyap i una paret de blocs a l’entrada 
a la ciutat des de l’autopista. Ara veiem com 
l’Ajuntament ha hagut de rectificar i posar 
una mica de seny, benvingut sigui encara 
que sigui forçat per una Administració su-
perior”, ha afegit Lligadas.

El canvi més important té a veure amb el 
sostre proposat, ja que redueix i limita les 
alçades dels dos plans de millora urbana as-
sociats al perllongament de l’avinguda Segle 
XXI a un màxim de sis plantes, enlloc de les 
vuit inicialment previstes.

La portaveu municipal d’ERC Bàrbara Lli-
gadas considera que “la Comissió Territorial 

LA cOMISSIÓ D’URBAnISME OBLIGA A
REDUIR ALÇADES AL POLÍGOn cEnTRE 

L'ORGANISME PÚBLIC ENCARREGAT 
DE GESTIONAR L'URBANISME EN  
TOT L'ÀMBIT METROPOLITÀ DE 
BARCELONA HA FORÇAT L’AJUNTAMENT 
DE VILADECANS A MODIFICAR DIVERSOS 
PUNTS DEL PROJECTE DE REFORMA DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL DEL CENTRE PER 
TAL D’AJUSTAR-LO A L’EDIFICABILITAT 
DE L’ENTORN. 

Última ordenació urbanística prevista al Polígon Industrial del Centre.

En sessió del 13 de febrer de 2018, la Co-
missió Territorial d’Urbanisme va suspen-
dre l’aprovació definitiva de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità al Po-
lígon Industrial del Centre fins que no s’in-
corporessin en un text refós diverses millores 
i consideracions. Un any després, el govern 
local (PSC i ICV-EUiA) ha presentat una 
proposta de text refós en Comissió Informa-
tiva i a la Comissió de Seguiment del Polí-
gon Industrial del Centre que preveu alçades 
màximes de sis plantes.

  En l’àmbit de les cases històriques de 
l’avinguda de la Generalitat, la Comissió 
també demanava a l’Ajuntament evitar edi-
ficacions amb un sostre superior a l’actual, 
s’entén per mantenir el model urbà propi del 
casc antic tot i pertànyer al Polígon Industri-
al Centre.

 
Plaça Europa
Una de les altres novetats importants que 
marca la Generalitat té a veure amb el nou 
vial de desdoblament de l’avinguda Genera-
litat des de la carretera de la Vila fins a les 
immediacions de la factoria Roca. En con-
cret, s’aposta per mantenir la secció origi-
nal i ampliar-la en el tram que connecta una 
nova rotonda a la carretera de la Vila, davant 
de les actuals cotxeres de la Mohn, fins a la 
rotonda ja existent de connexió de l’avingu-
da de la Generalitat amb el Passeig de la Ma-
rina. Es preserva així la Plaça Europa en la 
seva configuració original, ja que la proposta 
inicial de l’Ajuntament partia pel mig aquest 
espai verd del centre urbà.  |
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sidera que s’hauria d’afegir al llistat el car-
rer Marià Sanjuan, la carretera de Sant Cli-
ment o l’avinguda Josep Tarradellas, entre 
d’altres. 

Cal tenir en compte que les dades per a 
l’anàlisi de l’actual PMU es van prendre el 
2011 en plena crisi econòmica, quan els des-
plaçaments es van desplomar. A més el do-
cument de 2015 només tenia en compte com 
a futurs desenvolupaments urbanístics el 
Pla parcial de Ca n’Alemany i el Pla de Lle-
vant. No, en canvi, els habitatges previstos 
amb la reforma del Polígon Centre, la sego-
na fase de la Plaça Constitució, el bloc de 
l’antiga fàbrica de les Panes o els pisos que 
es construiran amb la prolongació del carrer 
Pere Masallach. Segons la regidora d’ERC 
Myriam Moysset “estem parlant de molts 
habitatges nous i, en conseqüència, d’un 
increment molt considerable de la mobili-
tat en unes zones amb una concentració ja 
desmesurada de trànsit, com Montserrati-
na i Barri Antic”. “Construir massivament i 
treballar amb dades actualitzades el 2011 no 
ens poden donar una visió real i de conjunt 
de la mobilitat a Viladecans. Calen solu-
cions ja”, conclou.|

ERC ha plantejat la necessitat d’adoptar 
mesures urgents per fer front als proble-
mes de trànsit que s’enregistren a la ciutat 
per mitjà de l’actualització del Pla de Mo-
bilitat Urbana (PMU). L’últim document 
d’aquesta mena va ser aprovat el 2015 amb 
dades de 2011 i defi neix les estratègies per 
reduir la mobilitat de vehicles privats i po-
tenciar el transport públic. El proper s’hau-
ria d’aprovar el 2021 amb dades de 2018. 

El PMU 2015 ja assenyalava l’avinguda 
de la Generalitat, el carrer de l’Agricultura, 
l’avinguda Francesc Macià i la C-245 com a 
vies més confl ictives, així com els accessos 
a la ciutat des de la C32 com a interseccions 
més saturades. Actualment, Esquerra con-

ELS EMBUSSOS DE TRÀNSIT, 
UN MALDECAP EN AUGMENT

EL NOU COL·LECTOR
DEL POLÍGON 
CENTRE FA AIGÜES

Les obres del nou col·lector acabades 
aquest mateix 2018 s’han demostrat insufi -
cients: el pou i els embornals són massa pe-
tits i només n’hi ha als extrems dels carrers, 
l’asfalt no s’ha peraltat correctament  i l’ai-
gua no drena bé, cau gairebé tota al costat 
de les naus de l’avinguda Ferrocarril. La si-
tuació al carrer Llobatona encara és pitjor.

Amb les  pluges torrencials  de novembre 
les naus es van inundar i hi va haver danys 
importants en vehicles aparcats a la  via 
pública (l’aigua va entrar a dins). Per això 
Esquerra ha demanat al Ple municipal: 1) 
l’informe de recepció de l’obra amb els con-
trols de qualitat, 2) l’estudi inicial amb el 
col·lector i dipòsit proposat per acabar amb 
les inundacions cícliques al sector indus-
trial, 3) una reunió de la comissió del Po-
lígon Centre per abordar la problemàtica i 
4) quan es prendran mesures correctores.|
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EL CREIXEMENT URBANÍSTIC CONTINU 
I DESMESURAT QUE ES PROMOU DESDE 
L'ACTUAL AJUNTAMENT (PLA DE 
LLEVANT, SECTOR ROCA, POLÍGON 
CENTRE, PAVELLÓ CENTRE, LES 
PANES, PLAÇA CONSTITUCIÓ, PERE 
MASALLACH...) INCREMENTARÀ A LA 
LLARGA ELS PROBLEMES DE TRÀNSIT 
I LA CONTAMINACIÓ.

ERC VILADECANS S’HA FET RESSÒ 
DE LES QUEIXES DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DEL CENTRE PER LES 
REITERADES INUNDACIONS QUE 
S'ENREGISTREN CADA VEGADA 
QUE PLOU AMB INTENSITAT A LA 
CIUTAT, AMB AFECTACIONS EN NAUS 
INDUSTRIALS I VEHICLES APARCATS.

Els embussos a Viladecans són cada vegada més freqüents. 

Tram del polígon inundat el passat novembre.

BON
2019!

El 5 d’abril vine a l’acte  
de balanç del mandat del  

nostre grup i a la presentació  
de la llista d’ERC a les eleccions 

municipals 2019
Atrium, 19.30h

AGEnDA


